
Denetimde yeni bir 
düzey sunan esnek bir 
çözüm

Lazer Denetleyici

Videojet Touch Control  
Software+



Esnek entegrasyon,  
kolay operasyon ve  
uzaktan lazer denetimi

*Safari tarayıcı için geçerli değildir

Videojet Touch Control Software+ (TCS+) üreticilerin, Videojet lazer 
yazıcılarını ister TU440 lazer denetleyici aracılığıyla isterse tarayıcı 
tabanlı hemen hemen her cihazdan uzaktan denetlemesine 
yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlandı.*

Lazer markalama çözümlerinin uzaktan denetlenmesinin mümkün kılınmasıyla birlikte PC’lere 
duyulan ihtiyacın azalması ve lazer yazıcının denetleneceği cihaz seçeneklerinin artmasıyla 
üreticilere daha kullanışlı ve esnek bir çözüm sunulmuş oldu. Mevcut sistemlerle kolay 
entegre olabilmesi sayesinde üreticiler zamandan tasarruf edebiliyor, geliştirme maliyetlerini 
azaltabiliyor ve kullanıcı kaynaklı kodlama hatalarını en aza indirebiliyorlar.

Çalışma Süresi Avantajı 

Videojet lazer sistemler ister lazer denetleyici 
kullanılarak isterse tarayıcı tabanlı neredeyse her 
cihazdan denetlenebiliyor*. Lazer denetleyicinin 
kanıtlanmış IP65 tasarımı özellikle toz ve nemin 
sorun olduğu veya sistemin düzenli olarak yıkanmak 
üzere tasarlanmasını gerektiren ortamlara uygundur. 

Kod Güvencesi

TCS+ yazılımını çalıştıran TU440 lazer denetleyici 
üzerindeki 10,1" renkli dokunmatik ekran, yeniden 
çalışma ve geri çağırma riskinin azaltılmasına 
yardımcı olan otomatik mesaj ve basit kod girişi 
özelliklerine sahiptir. Olay günlüğü özelliği sistem 
değişikliklerinin izlenmesini sağlar ve geliştirilmiş 
kullanıcı erişimi denetimiyle kullanıcı kaynaklı 
kodlama hataları ve kesinti süresi en aza indirilir. 

Verimli Çalışma

Ek yazılım indirmeyi gerektirmeyen TCS+ çoğu 
Videojet lazer markalama sisteminin durumunu 
denetlemek ve izlemek için kullanılan cihaz 
seçeneklerinde esneklik sunar. Hızlı entegrasyon ve 
hızlı yeni ürün ekleme olanağı tanıyan hat kurulum 
sihirbazına ek olarak hızlı içerik oluşturma ve 
yönetimi için kolay kullanılan bir serbest biçim şablon 
düzenleyicisi içerir. 

Kolay Kullanılabilirlik

Kullanımı önceki Videojet modellerine göre daha 
kolay olan renkli bir dokunmatik ekran barındıran 
TU440 Videojet lazer denetleyici, üretim hattı 
ortamlarına kolaylıkla entegre olur. Arayüzün tanıdık 
görünümü ve hissi üretim hatlarında sorunsuz 
operasyonun güvenceye alınmasına yardımcı olur. 
Yüksek ölçüde duyarlı, modern tarayıcı işlevi çoğu 
Videojet markalama sisteminde kullanılabilir. 
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LAN veya WiFi ağı

Web tarayıcısında çalıştırılan TCS+ ile birden fazla lazer markalama 
sistemini denetleyebilirsiniz. Her bir lazer sistem, web tarayıcısında 
kendi sekmesiyle temsil edilir. Tüm lazer sistemleri, TCS+ yazılımını web 
tarayıcısında çalıştıran PC/tarayıcı özellikli cihazla aynı ağda olmalıdır. 
Lazer sistemlerini WiFi aracılığıyla denetlemek için her bir lazer yazıcının 
bir WiFi kitiyle donatılmış ve müşterinin ağına giriş yapmış olması gerekir.

Videojet lazer markalama sistemlerinin çoğunu ya yeni Videojet TU440 lazer 
denetleyicisiyle veya neredeyse tüm tarayıcı tabanlı aygıtlarla denetleyin.

Bir adet Videojet TU440 lazer denetleyici, bir 
adet uyumlu Videojet lazer markalama sistemini 
denetleyebilir. Buna çoğu Videojet CO
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Hedefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel 
ürünler sektörlerindeki müşterilerimizle iş birliği yaparak bu 
müşterilerin üretkenliklerini artırmak, markalarını koruyup 
geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım 
önünde olmalarını sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları 
ve InkJet (CIJ), Termal Inkjet (TIJ), Lazer Markalama, Termal 
Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli 
yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde 
Videojet, dünya çapında 400.000'den fazla yazıcı kurulumu 
gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak 
için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama, 
servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 26 ülkede 4000’den 
fazla ekip üyesiyle doğrudan faaliyetlerle sağlanmaktadır. 
Bunun yanında, Videojet’in dağıtım ağı, 135 ülkede 
400’den fazla distribütör ve OEM ile hizmet vermektedir.
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Gönül rahatlığı standart olarak sunulur

Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat üzerinde 
yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün 
LifeCycle AdvantageTM sağlar.
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